
 جواب حول ما يسمى

 بالعصيان المدني
 

 جواباً على سؤاٍل عن حكم العصيان المدني: -حفظه اهلل-قال الشيخ نزار بن هاشم العباس 
 .وعليك السالم

أعذذا الي ذذيملن ادلذذا  وضذذ ا ا  ذذ ا  -هذذ ا ادلسذذلك واب ذذلت  ىل مذذج اإل الذذبصل ا  ذذالم   ذذل  
، وىل دليل عليه فيه،  ل ه ا الن ط ائق وأ ملليب الكفملر ال ين ىل ديذن -والثترات وادلظمله ات وادلسريات

والتاقذ  هذصا اذ ام فمذمل ذلم حيكمصم ويتحملضمتن اليه مث قَذلََّاهم ضثرٌي الن ادلسلمني فيذه والذمل ءذمل وا !ذرٍي  
الن دولٍ  يف عململ ادلسلمني اليتم َتظملَهَ  أهُلصمل وثملروا اىل ضملن الفسملد ادلرتتب والتاق  أعظم وأها الن قبذل 
تظذذمله هم وثذذترانم، كملهيذذك عذذن عمللفذذ  هذذ ت اا وتتءيصملتذذه الذذا تاذذتم علذذل ربايذذق ا مذذملن  ذذملا، وال ذذ  

لتىلة ابال    َّاً، والتض ت اإل   ادلبملصحابالتر  ملحلكم  الش عي ، و  علل البال  والظلم والشاائا، واليملجل 
اا   فذذ  الذذمل  ملدلسذذذلمني الذذن  ذذالٍ  وضذذذ ٍ  وهذذاٍة، وربايذذق تاذذذتري اا وال اقبتذذهم فذذ ن ضثذذذرياً الذذن أكذذتات الذذذبال  
 تكتن  سبب أعممللبذمل وففلتبذمل عذن هذ ت اا فمللتاءذب عليبذمل ال ذ  والتمل يذ  الشذ ت واحلذ ر ضذل احلذ ر الذن
التمل يذذذ  وتاليذذذا الذذذن ىل الذذذال  لذذذه واىلتيذذذملل واىلعتبذذذملر  ذذذمل ءذذذ ري لذذذبي  ادلسذذذلمني الذذذن الفت ذذذل والذذذاالملر 

 .واكفالت ابالن وفسملد احلملل والبالد
وادلسذذذلم عليذذذه أن ييلذذذم أكذذذه إلكذذذتٌم  شذذذ ت ا  ذذذالم وأن عمللفتذذذه اذذذ   عليذذذه الفذذذ  والشذذذ ورم قذذذملل اا 

ةَ َأ َأْي ُيِص يبَ ُمْم َع َذاَب أَلِ يمَ فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفو ﴿: تيملإل ِِِِ َأن ُُِص يبَ ُمْم ِفْ ْ  َيَأن﴿: ، وقذملل1﴾َن َعْن َأْم 
ِِيَا  أِ  َعلَ  ى اْس  َْ َااُموا لَّ  وِ  َةاُهم الطَّ فملىل ذذتاملال  علذذل ط يذذق احلذذق ا  ذذالم وال ذذ  علذذل  2﴾غَ  َدقًا مَّ  ا ً  ََلَْس  َاي ْ

ذذه  ذذه ر ذذتل اا  حذذني وصذذتر أئمذذ  اجلذذتر والظلذذم وعبذذا  -صذذلل اا عليذذه و ذذلم-الذذبال  والظلذذم الذذ ه َوءَّ
ِيا حْ ى ُلا وني عل ى الح و  لب حاذت  ادلسذلم وكهعصذمل البذه:   أطيع وهم م ا أق اموا ف يكم  ،  اص ب

ِو يأ   ذ مال   اس  مو يأط  و ل مي  ِ ي ن جل  د   ،  الص   ة   اإل فذذري كلذذك الذذن الب ذذتص اليظيمذذ  م  
 :الا تأال   ملل   لاف  الظلم والتبملزل عن احلق ص اً ام وكلك
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 .( بن ه ا ُحْكَم اا احلكيم1)
 .( وأن اا يبتلي  ملخلري والش ، واليال والظلم2)
 ذ كن ر ذه  اصذ وا حذق تلاذت  ( وأكبمل يف دار البال  ويف ط يابمل لآلال ة فملل مل   له احلسىن واخلري 3)

ُِينَ  يُ َوفَّى ِ نََّما﴿: علل احلتض ، واا ياتل ِِ  َأْجَُِهم الصَّاِب  . 3﴾ِحَسابٍ  بِغَْي
ُِ َم ا بَِا ْوٍ  ﴿ ( أن البال  لليملقل درٌس ووقفٌ  ت ءيه اإل ر ه تيذملإل وت ذحم السذملر 4) ِ نَّ اللَّ َه َا يُ غَي ر 

ُِيا َما   . 4﴾بِأَنُفِسِممْ َحَّٰى يُ غَي ر
ا تا اٌر  يا اا  - يا فضل اا ورمحته-( أن وءتد السالطني والتىلة ادلسلمني وا تا ار دوذلم 5)

لليبذذذملد والذذذبالد، و ذذذهواذلم ربذذذل الفذذذ  والذذذاالملر والضذذذيملت، وكهذذذمل  ابالذذذن وابالذذذملن، وتسذذذل  الكفذذذملر علذذذل 
يملٌش واُلَشملَهٌا، وال ه ىل يتيظ  مل ي ري فلن ادلسلمني، وأهل الِفَ   والش  ضف ق  داعش الضملل  ضممل هت ال

 .ي ري  يني احلكم  والب رية واىلعتبملر
ه ا ياملل ويُبَ م  ه ا ولبيملن ه ت اا وليس اكتمذملً  جلصذٍ  أو  ذلٍملٍن، واوذمل واءذب الب ذم بهلبذمل 

 .و الدكمل التفملً عليصم الن الف  والش  وح صملً علل ديبصم وحيملنم
تذذأم الذذن اا علذذل فذذري الذذ ادات وأهذذتا  ورفبذذملت  -مل ادلسذذلمتن وفاكذذم اايذذمل أيصذذ-والشذذ ت وأحكملالذذه 

اليبذذذذملد يف فمللبصذذذذمل ا ذذذذتالً  لليبذذذذملد، وحلكمذذذذٍ  الذذذذن اا  ُحفَّذذذذج اجلبذذذذ   ملدلكذذذذملر ، وُحفَّذذذذج البذذذذملر  مللشذذذذصتات . 
َما فَانٍ ﴿ وليسج الاكيمل  اار ق اٍر و امل   .5﴾ُكلُّ َمْن َعَلي ْ

ابذذمل دلتمل يتذذه، وأن حيفذذظ  الدكذذمل الذذن ضذذل  ذذت ، وأن يتفذذق وىلة ابالذذ  كسذذأل اا أن يب نذذ كمل  ذذملحلق ويتف
 .لكل المل فيه الرٌي لبالدهم وأكفسصم، وأن جييلصم رمح  علل هيتام

 
 
 كْبه

 نزار بن هاشم العباس
 ه 1431/صفِ/25
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